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49. ročník 

BĚHU KOVOHUTĚMI 
www.kovopb.cz/beh-kovohutemi 

 

Lhota u Příbramě 7. září 2019 
letos výjimečně již první zářijovou sobotu (z organizačních důvodů) 

 

  
v rámci Brdského běžeckého poháru – brdskypohar.cz 

  
 

52 let od 1. ročníku 1967  

http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
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Generální partner 

 
Ekologické služby také při Běhu Kovohutěmi 07.09.2019 – výkup olověných autobaterií 

za akční ceny (výši cen zveřejníme na webu začátkem 9/2019), sběr elektroodpadu (TV, PC, 

kuchyňské elektrospotřebiče, hračky, atd. – vše s elektro-kabelem či na baterie) vč. svítidel 

a světelných zdrojů (zářivky, úsporky, výbojky; klasické žárovky), sběr baterií-suchých 

článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.), výkup 

autokatalyzátorů a dalších odpadů z autovraků. 

https://www.facebook.com/kovohutepribram
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Propozice 

49. ročníku BĚHU KOVOHUTĚMI 
 

Pořádá: Atletický oddíl Kovohutě Příbram, z. s. (zapsaný spolek) 
 v rámci Brdského běžeckého poháru 

Datum konání: 7. září 2019 

Místo: Stadion TJ Kovohutě Příbram – Lhota u Příbramě 
 

Ředitel závodu: Miroslav Jarolímek 

 tel.: +420 318 470 311; e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
 

Zdravotní stav: Za zdravotní stav sportovců odpovídá vysílající složka (TJ, oddíl, 

odbor), u neregistrovaných závodník sám a za mládež zákonný 

zástupce 

Startovné: 
 mládež a dospělí nad 60 let zdarma 

 50,- Kč/běh přihlášení 

 na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi  

(brdskypohar.cz/otevrene_registrace.php  

 – hlavní závod + děti/mládež a mílaři + mílařky) 

 do 06. 09. 2019 do 18:00 

 100,- Kč/běh ostatní dospělí na místě 07. 09. 2019 

 Všichni dospělí účastnící získávají nárok na občerstvení. 
 

Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací 

těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu. 
 

„Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi 

a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem 

zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu 

a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující 

se k závodu (bez časového omezení).“ 
 

Závodníci souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR). 
 

Šatny: v budově stadionu 

Zahájení: Pro mládež bude provedeno v 8:30 hod, 

 pro dospělé v 9:45 hod 
Podmínky běhu: Závodníci startují na vlastní nebezpečí, musí dodržovat pravidla silničního 

provozu. Tratě pro dospělé jsou v kopcovitém terénu po asfaltu, tratě pro mládež 

jsou situovány na travnatém stadionu a v jeho okolí (areál Kovohutě) po asfaltu 

a tratě pro nejmenší děti jsou situovány na travnatém stadionu. 

 Závod je veřejný. 

Zdravotní služba, občerstvení: Zajištěno na stadiónu 

Upozornění: 

a) Podmínkou pro účast v závodech žen a mužů je dovršení 18 let věku v den závodu. Mladší závodníci 

mohou startovat pouze v závodech pro mládež. 

b) Pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu v pořadí závodů mládeže i v počtu vydaných diplomů a cen 

v jednotlivých kategoriích dospělých i mládeže. 
 

Doprovodný program pro celou rodinu – bezplatné atrakce pro děti i dospělé 

Den Kovohutí, Retro Mini-Bus, Hornické muzeum Příbram – hornický vláček, exkurze v Pivovaru Podlesí 

návoz účastníků a vyhlídkové jízdy pro veřejnost – retro minibus – další informace vč. jízdních řádů 

viz 7. stránka propozic (letos bez historického vlaku – železniční most u Kovohutí je využíván pro pěší z důvodu 

stavby nového silničního most); skákací hrad, lití olova, lisování odznaků, vystoupení kynologů, fotbalová 

exhibice, vláček z nádvoří Ševčinského dolu Hornického muzea Příbram a exkurze v Pivovaru Podlesí; 

ekologické služby viz předchozí strana propozic + permanentní soutěž ve sběru odpadů viz 6. a 8 stránka 

propozic – 20. kolo do 31.08.2019 a 21. kolo hned od 01.09.2019 
  

mailto:mjarolimek@kovopb.cz
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
http://brdskypohar.cz/otevrene_registrace.php
http://www.kovopb.cz/
http://www.kovopb.cz/
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www.facebook.com/kovohutepribram 
 

K 20. srpnu 2019 nabízíme tyto pracovní pozice: 
 

o Hutník 

o Dělník vodárenského zařízení 

o Skladník – vážný 

 
  

http://www.facebook.com/kovohutepribram
http://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/hutnik.pdf
http://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/delnik.vodarenskeho.zarizeni.pdf
http://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/skladnik-vazny.pdf
http://www.kovopb.cz/kariera/
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Hlavní partneři 

 www.strabag.cz Realizuje všechny druhy staveb 
 

 www.vydrus.cz Transport a spedice, odpady, výkup 
 

ČASOVÝ POŘAD ZÁVODŮ 
 

 BĚHÁ CELÁ RODINA  
 

8:30 hod: 

1. nejmladší žactvo – dívky roč. 2012 a mladší 200 m 

2. nejmladší žactvo – chlapci roč. 2012 a mladší 200 m 

3. nejmladší žactvo – dívky 2010-2011 500 m 

4. nejmladší žactvo – chlapci 2010-2011 500 m 

5. nejmladší žactvo – dívky 2008-2009 500 m 

6. nejmladší žactvo – chlapci 2008-2009 500 m 

7. mladší žákyně 2006-2007 800 m 

8. mladší žáci 2006-2007 1.000 m 

9. starší žákyně 2004-2005 1.000 m 

10. dorostenky / juniorky 2001-2003 1.000 m 

11. starší žáci 2004-2005 1.500 m 

12. dorostenci / junioři 2001-2003 3.000 m 
 

10:00 hod: 

1. závod žen-mílařek – z Obecnice do Lhoty na stadion – 2.766 m 
 

10:20 hod: 

2. závod mužů-mílařů – Lhota-Obecnice a zpět – 5.532 m 
 

10:50 hod 

3. hlavní závod – 12.322 m (Memoriál Karla Zemka) 

 Lhota – Sádek – Drahlín – Obecnice – Oseč – Nové Podlesí – Lhota 
 

Tento závod bude odstartován současně pro ženy rozdělené do pěti kategorií 

a muže rozdělené do pěti kategorií. 
 

Kategorie žen: 

I. kategorie: ročníky 1985 a mladší 

II. kategorie: ročníky 1975-1984 

III. kategorie: ročníky 1965-1974 

IV. kategorie: ročníky 1955-1964 

V. kategorie: ročníky 1954 a starší 
 

Kategorie mužů: 

I. kategorie: ročníky 1980 a mladší 

II. kategorie: ročníky 1970-1979 

III. kategorie: ročníky 1960-1969 

IV. kategorie: ročníky 1950-1959 

V. kategorie: ročníky 1949 a starší 
  

http://www.strabag.cz/
http://www.vydrus.cz/
http://www.strabag.cz/
http://www.vydrus.cz/
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http://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/soutez-odpady-kopb_190501-0831.pdf
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VYHODNOCENÍ 
 

1) V kategoriích mládeže obdrží vždy první tři závodníci diplomy a věcné ceny, všichni pak 

účastnické diplomy, tašky a suvenýry. 
 

2)  

1. V závodě žen-mílařek na 2.766 m bude předáno 5 cen. 

2. V závodě mužů-mílařů bude předáno 5 cen. 

3. V závodě žen na 12.322 m bude v každé kategorii (nově 5 kategorií) předáno 

po 5 cenách. 

4. V závodě mužů na 12.322 m bude v I. až III. kategorii předáno po 15 cenách, 

ve IV. kategorii bude předáno 10 cen a v V. kategorii bude předáno 5 cen. 
 

3) Poháry generálního ředitele Kovohutí Příbram obdrží – absolutní vítěz a absolutní vítězka 

hlavního závodu, absolutní vítěz závodu mužů-mílařů a absolutní vítězka závodu žen-

mílařek. 
 

4) V každé kategorii závodů pro dospělé budou předány diplomy pro nejlepší běžce a všichni 

závodníci obdrží účastnické diplomy a suvenýry. 
 

5) Výsledkové listiny budou po ukončení závodu zaslány všem dospělým závodníkům 

a na školy běžců v kategoriích mládeže. 

Tyto a další informace jsou a budou také na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi 
 

 

 

 
 

 
 

Letos bez historického vlaku – železniční most u Kovohutí  

je využíván pro pěší z důvodu stavby nového silničního mostu 

 

Minibusová doprava bude jako v minulých letech sloužit pro dopravu účastníků  

Běhu Kovohutěmi (mládež vč. rodičů či jiného doprovodu, závodníci, diváci) z Příbrami 

do Lhoty u Příbramě na hřiště TJ Kovohutě a zpět a ke spojení s atrakcemi – Pivovar 

Podlesí (exkurze) a Hornické muzeum Příbram na Březových Horách (vláček z nádvoří 

Ševčinského dolu) 

 

Den Železnice Rakovnicko-Protivínské Dráhy bude v Příbrami na vlakovém nádraží  

o týden později v sobotu 14. září 2019 

 

 
  

http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/
http://rpdrahy.wz.cz/


Propozice Běhu Kovohutěmi 2019 8/12 stav k 20. 08. 2019 

 
 

  

http://www.kovopb.cz/
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KONTAKTY: 

 

Miroslav Jarolímek 

ředitel Běhu Kovohutěmi 

tel.:  +420 318 470 311 

e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
 

Jiří Drvola 

technické zabezpečení Běhu Kovohutěmi 

tel.: +420 318 470 384; +420 724 277 237 
 

Jitka Bryndová 

předsedkyně Atletického oddílu Kovohutě Příbram, z. s. (zapsaný spolek) 
 

WEB:  www.kovopb.cz/beh-kovohutemi; www.kovopb.cz 
 

Běh Kovohutěmi 
 

Další sponzoři a partneři 
 

 www.purum.cz 

Čistě ekologické řešení 

 

Společnost Purum s.r.o., člen skupiny PURUM KRAFT, poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového 

hospodářství na českém a slovenském trhu. 

 Svoz, sběr a výkup odpadů 

 Komplexní odpadové hospodářství 

 Vodohospodářské služby 

 Recyklace plastů 

 Druhotné suroviny a oběhové hospodářství 

 Odstraňování tekutých nebezpečných odpadů 

 Energetické využití a spalování odpadů 

 Přeprava odpadů a chemických látek dle normy ADR 

 Poradenství v oblasti životního prostředí  
 

www.purum.cz | Tel.: +420 318 592 671 | info@purum.cz 

 

ELCOMP 

Jaroslava Drvolová, Lhota u Příbramě 113 – 261 01  Příbram 

areál Kovohutě Příbram 

tel.: 318 470 384, 724 277 237; fax: 318 620 254; JiriDrvola@seznam.cz 

 výměnné středisko autoagregátů Liaz, Tatra, Zetor 

 prodejní sklad baterií 

 náhradní díly a příslušenství Liaz, Tatra, Škoda, Zetor, Multicar 

 oleje balené a stáčené, maziva, Fridex, Systol, gufera, manžety, o-kroužky, ložiska, klínové řemeny, hadice 

pryžové + tlakové, šroubení, hydro, el-motory 

ZV OS  Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 

areál Kovohutě Příbram 

tel.: 318 470 256 

  

mailto:mjarolimek@kovopb.cz
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
http://www.kovopb.cz/
http://www.purum.cz/
http://www.purum.cz/
mailto:info@purum.cz
mailto:JiriDrvola@seznam.cz
http://www.purum.cz/
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 Obec Lhota u Příbramě www.lhotaupribrame.cz 

 

 
Kobas Příbram s.r.o., areál Kovohutě Příbram 

tel.: 318 470 326; fax: 318 470 335; kobas.bures@seznam.cz 

 konstrukce a opravy budov a strojů 

 soustružnické a frézařské práce 

 truhlářské a svářečské práce 

 plošina MP-22, automíchač T-148, UNC-060 

 

 
TOP GASTRO PŘÍBRAM, s. r. o.; areál Kovohutě Příbram 

tel.: 318 470 257; topgastro@seznam.cz; www.topgastro-pribram.cz 

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ, RAUTY, OBČERSTVENÍ NA OSLAVY 

KLUB KUŽELNA KOVOHUTĚ – kuželky + občerstvení 

 

Pavlína KODETOVÁ – PRÁDELNA 

areál Kovohutě Příbram 

tel.: 318 470 318; pavlina.kodetova@seznam.cz 

 praní prádla a pracovních oděvů 

 zašívání prádla a pracovních oděvů 
 

METALLICA s.r.o. 

Za Balonkou 270, 261 01  Příbram (areál Balonka) 

otevřeno 06:00-14:00 hod 

tel. + fax: 318 628 404 

 výkup kovového odpadu s odvozem 

 výkup použitých autobaterií 
 

 
D.R.C. – Petr Lavička 

Lazsko 54, 262 31  Milín 

tel.: 318 691 615; mob.: 602 645 921 

VÝKOPOVÉ A JINÉ PRÁCE 
 

 

 
Domosa Group, s.r.o. 

Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4; www.domosagroup.cz 
 úklidové práce 

 zahradnické práce 

 venkovní úklid včetně zimní údržby 

 veškeré výškové a speciální práce 

 bezpečnostní služby 

 recepční služby 

 běžná údržba budov včetně zajištění komplexní správy budovy 

 speciální programy podle přání zákazníka 

 pro stálé zákazníky NON-STOP servis 24 hodin denně  

http://www.lhotaupribrame.cz/
mailto:kobas.bures@seznam.cz
mailto:topgastro@seznam.cz
http://www.topgastro-pribram.cz/
http://www.topgastro-pribram.cz/kuzelky/
mailto:pavlina.kodetova@seznam.cz
http://www.domosagroup.cz/
https://www.lhotaupribrame.cz/
mailto:kobas.bures@seznam.cz
http://www.topgastro-pribram.cz/
http://www.domosagroup.cz/
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 www.kalal.cz 
 

Josef Mázdra – Služby a mechanizace; Rožmitálská 129, 262 72 Březnice 

Mobil: +420 774 946 394, Fax: +420 318 683 827, E-mail: josef.mazdra@seznam.cz 
Zemní a výkopové práce pomocí všech typů rypadel – otočná kolová, pásová rypadla a rypadlo nakladače. Provádíme drobné 

stavební práce – opravy a výstavby inženýrských sítí, komunikací a cest, zpevňování ploch, asfaltování, odvodnění a drenáže, 

hutnění. Letní a zimní údržba komunikací – odklízíme sníh a posyp, čištění, odbahňování vodních toků a rybníků, odvoz 

sypkých materiálů (5-20 t). Pronajímáme hutnicí techniku, kontejnery, uložení odpadu, strojní bourací práce a demolice, 

zdvihací práce. 

 
 

 noles@email.cz 

Instalace a prodej LED osvětlení pro domácnosti, obce a podniky. 

 
 

 www.mercator.cz 

 
 

 www.ave.cz 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady se zabýváme především komunálními službami, 

službami pro průmyslové podniky, sanací starých ekologických zátěží a facility managementem. 

 
 

 http://ob-ligo.cz/ 
 

Stavby v Praze a okolí, zodpovědně až do konce 
 

 

 www.cus-sportujsnami.cz  www.cuscz.cz 
 

 

Fotbalový klub TJ Kovohutě Podlesí – obce Podlesí a Lhota u Příbramě 

 www.tjkovohutepodlesi.cz   

http://www.kalal.cz/
mailto:josef.mazdra@seznam.cz
mailto:noles@email.cz
http://www.mercator.cz/
http://www.ave.cz/
http://ob-ligo.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cuscz.cz/
http://www.tjkovohutepodlesi.cz/
http://www.kalal.cz/
mailto:noles@email.cz
http://www.mercator.cz/
http://www.ave.cz/
http://ob-ligo.cz/
https://www.cus-sportujsnami.cz/
https://www.cuscz.cz/
http://www.tjkovohutepodlesi.cz
https://www.tjkovohutepodlesi.cz/
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Běh Kovohutěmi 
 

 www.xantypa.cz Společenský měsíčník  
 

 

   
 

Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha, který spoluorganizuje s Výtopnou Zdice retro-minibusové 

spojení na Běh Kovohutěmi v sobotu 7. září 2019 (jízdní řády na str. 7 těchto propozic) pořádá další 

sobotu 14. září 2019 v Příbrami na vlakovém nádraží Den Železnice. 
 

Letos je Běh Kovohutěmi 7. září 2019 bez historické železnice – železniční most u Kovohutí je využíván 

pro pěší z důvodu stavby nového silničního mostu. 
 

Další informace naleznete na http://rpdrahy.wz.cz/ 
 

 

 
 

Pivovar Podlesí organizuje v den Běhu Kovohutěmi v sobotu 7. září 2019 exkurze do pivovaru 

od 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30, které doplňují další bezplatné atrakce Běhu Kovohutěmi (BK) v rámci 

Dne Kovohutí. 

Kyvadlová retro-minibusová doprava z Běhu do Pivovaru (jízdní řád na str. 7 těchto propozic) 
 

Podlesí 139, Příbram; Tel.: 326 531 949 

Facebook: Pivovar Podlesí, E-mail: info@pivovarpodlesi.cz, Web: www.pivovarpodlesi.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.muzeum-pribram.cz 
 

Projížďky hornickým vláčkem z nádvoří Ševčinského 

dolu – pro závodníky vstupenky zdarma v taškách 

(platnost vstupenek 7. září až 31. října 2019) 
 

Kyvadlová retro-minibusová doprava 7. září 2019 z Běhu do Muzea  

(jízdní řád na str. 7 těchto propozic) 

 

http://www.xantypa.cz/
http://rpdrahy.wz.cz/
http://www.pivovarpodlesi.cz/akce/
mailto:info@pivovarpodlesi.cz
http://www.pivovarpodlesi.cz/
http://www.muzeum-pribram.cz/
http://www.xantypa.cz/
http://www.xantypa.cz/
http://rpdrahy.wz.cz/
http://rpdrahy.wz.cz/
http://rpdrahy.wz.cz/
http://www.pivovarpodlesi.cz/
http://www.pivovarpodlesi.cz/akce/
http://www.pivovarpodlesi.cz/pivo/
http://www.muzeum-pribram.cz
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-a-sevcinsky-dul/

